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Geachte heer Rijsdijk en mevrouw Van Nes-de Man,

Op 26 juli 2021 heeft u vragen gesteld over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor
de bouw van de windturbines in Nieuw Reijerwaard. Hieronder leest u de beantwoording van uw

vragen.

1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State?
Ja, wij (maar ook binnen onze regionale samenwerking windenergie) hebben direct de uitspraak 
geanalyseerd en getoetst met juristen van o.a. de DCMR. Het regionaal ondersteuningsteam 
windenergie, provincie Zuid Holland en de omgevingsdiensten brengen momenteel bovendien de 
gevolgen in kaart voor de windenergielocaties zoals deze zijn opgenomen in het regionale 
convenant Windenergie.

2. Wat zijn de gevolgen van de uitspraak voor de bouw van de windturbines in Nieuw
Reijerwaard?
Het is nog te vroeg om de exacte gevolgen van de uitspraak te overzien, maar duidelijk is wel dat 
de uitspraak geen gevolgen heeft voor bestaande windparken en windparken die nog gebouwd 
moeten worden en beschikken over een onherroepelijke omgevingsvergunning. Vergunde 
windturbineparken hoeven niet te worden stilgezet. Dit kunt u ook onder andere teruglezen op de 
website van Rijkswaterstaat' . Dit betekent dat het geen gevolgen heeft voor de windturbines in 
Nieuw Reijerwaard. 

1 https://www.info mil.nl/onderwerpen/integrale/uitspraak-raad-state/gevolgen-raad-state-
uitspraak-win dturbinepar ken/
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3. Deelt u de mening van mr. De Lange? Graag uw antwoord toelichten.
In tegenstelling tot hetgeen in de brief staat heeft de mondelinge behandeling inmiddels plaats

gevonden. Uit de uitspraak blijkt dat bestaande onherroepelijke vergunningen en

bestemmingsplannen geldig blijven. We delen daarom niet deze mening.

Nog niet alle gevolgen van de uitspraak zijn te overzien. We zullen daarom ontwikkelingen, zoals

rondom de mening van mr, De Lange, natuurlijk blijven volgen.

4. U heeft zich tot nu toe op het standpunt gesteld dat de komst van de windturbines op
Nieuw Reijerwaard definitief is. Bent u door deze uitspraak van mening veranderd? Zo ja,
bent u bereid om, eventueel met behulp van bovenstaande modelbrief, de provincie te
verzoeken om de vergunning(en) in te trekken? Zo nee, waarom niet?
Nee1 deze mening is niet gewijzigd. We zullen de provincie niet verzoeken om de vergunningen in
te trekken, omdat er geen juridische grondslag is om deze onherroepelijke vergunningen in te
trekken. zie deze link2.

5. Wanneer wordt gestart met de bouw van de windturbines in Nieuw Reijerwaard en wanneer
zullen deze naar verwachting gerealiseerd zijn?
De inkoopprocedure voor de windturbines door Engie loopt nu. Dit traject wordt uiterlijk 1 oktober
2021 afgerond, omdat op dat moment aan RVO aangetoond moet worden dat de windturbines

besteld zijn. De levertermijn van de windturbines is nog niet bekend in verband met de
wereldwijde grondstoffenproblematiek van onder andere windturbines.

6. Welke concrete maatregelen worden er genomen en door wie om te voorkomen dat de
leefomgeving van onze inwoners in met name Rijsoord en west aanzienlijk verslechtert?
De windturbines moeten voldoen aan een fors aantal regels en wetten. Zo zijn er regels ten

aanzien van veiligheid, slagschaduw en geluid. In de milieuwetgeving zijn bijvoorbeeld
voorschriften opgenomen om hinder door slagschaduw te beperken. Bovendien is er

geluidswetgeving. Bestaande wet- en regelgeving zijn leidend. Alle (aanvullende) beroepen zijn
door de Raad van State afgewezen.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebbengeïnformeerd

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders v In RidddÍkerk
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2 https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/uitspraak-raad-state/vena/gevolgen-verleende-
vergunningen-windturbineparken/
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